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Старобългарско-гръцкият терминологичен речник индекс към Йоан-Екзарховия превод на De fide orthodoxa (нататък ЙоЕБТермР) е изграден върху образцовото критическо издание на Л. Садник (Садник 1967–1983) към
Богословието (нататък ЙоЕБ). Той представлява лексикографско пособие от
смесен тип – преводно-тълковен и специален речник с енциклопедични елементи и индекс на словоупотребите. Съдържа 1758 речникови статии. Речникът включва само специалната терминологична лексика. Извън неговия
обсег остават пълнозначните думи без специално значение, служебните думи
и собствените имена. Думи от тези категории се привеждат само ако участват
в състава на терминологични съчетания.
В самостоятелни речникови статии се отделят:
• всички еднокоренни суфиксални образувания: скврьнъ и скврьньнъ,
с¥новьство и сĄньство, ¬стьство и ¬стьстви¬ и т.н.;
• наречията, образувани от прилагателни: неотъл©чено, плътьскĄ, прикладьно, ¬стьствьнý;
• думите с първа съставна част отрицанието не-, независимо дали имат,
или не, съответствие без негация в паметника: невидимъ, невýдýни¬,
неженьство, незьданъ и пр.;
• омонимите: съпасъ1 и съпасъ2, съшьстви¬1 и съшьстви¬2, творитвьнъ1 и
творитвьнъ2.
За една и съща терминологична единица се приемат:
• имперфективните и перфективни корелати на един глагол: явити и
являти, измýнити и измýняти, разумýти и разумýвати;
• възвратните и невъзвратните форми на глаголите: въставити и въставити сѧ; прэобразовати (сѧ) и прэобразити (сѧ), сътворити и сътворити сѧ,
являти (сѧ) и явити (сѧ).
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Речниковата статия се състои от следните елементи: заглавна дума; индикатор за фреквенция; гръцки съответствия с пълен индекс на словоупотребите и разночетенията, засвидетелствани в славянската текстова традиция;
тълковно-концептуална част с илюстративен материал; синоними; антоними;
справочна част.
Като заглавна лема се взема основната форма на всяка дума, както е
фиксирана в Индекса на словоформите, изготвен от Р. Айцетмюлер към изданието на паметника. След заглавната дума в кръгли скоби се посочва количеството словоупотреби в текста. С цел да се регистрират всички особености на превода, се дава пълен индекс на съответствията в гръцкия оригинал
с точно означение на мястото, където се намират. Гръцките съответствия се
определят по паралелния гръцки текст в изданието на Л. Садник. Те се дават
също с възприетата за основна в лексикографската традиция на гръцкия език
речникова форма.
Когато са повече от едно, гръцките съответствия се привеждат в определена последователност. Първо се дава най-употребителното, а накрая – единичните и несъответстващите по смисъл или граматическа категория. Знакът ∅ означава липса на гръцко съответствие. В индекса се посочват всички
места, където е засвидетелствано едно и също съответствие на старобългарската дума в гръцкия текст. Сигнатурата след всяко съответствие включва
данни за листа и страницата (лице – а, опако – б). Ако има две или повече
словоупотреби с една и съща сигнатура, броят им се маркира с индикация
bis, ter, quater и т.н.:
бож¸¸ (128), /tou¤/ Qeou¤ (15а, 20а, 21б, ..... 53а, 55аbis, 57а, 61б, 62бbis, 63б,
....... 164аб, 166с2, 194б, 205а����������������������������������������������������
bis�������������������������������������������������
, 207а, ......., 232аб���������������������������
bis������������������������
, 237аб, ..... 252а qua����
ter, 252б, ...... 291аter, 292б, 293аб, 294аbis, 295а, ...... 313б, 319бbis, 326а,
328а, ...... 339bis, 341б, .....); qei¤oj (16аб, 17б, ......); au)tou¤ (33б), ∅ (227а).
Ако дадена дума в старобългарския превод във всичките си словоупот
реби има едно и също гръцко съответствие, това се отбелязва с индикация
(passim): анъгелъ (35), a)/ggeloj ‘пратеник’ (passim); богород¸ца (11), Qeoto/
koj (passim); хлýбъ (21), a)/rtoj (passim). Ако пък са налице само едно-две
изключения, то те се привеждат с точен адрес, след което се дава постоянното
съответствие с индикация (rel.). Местата на словоупотребите в тези случаи
могат да се видят по Индекса на словоформите, изготвен от Р. Айцетмюлер
към критическото издание на ЙоЕБ: вýроват¸ (24), gignw/skw (37а), pisteu/w
(rel.); господьнъ (41), Qeou¤ (304a), Kuri/ou (rel.)
Ако срещу дадено гръцко съответствие в издадения текст е наличен един
термин, но в текстовата традиция се наблюдава неустановеност и терминологична вариативност, речникът илюстрира това с пълна ексцерпция и сигнация
на материала. В подобни случаи към адресите в индекса са посочени наличните разночетения на съответните пасажи, които предлагат другите славянски преписи на паметника, залегнали в основата на критическото издание на
579

Л. Садник. По този начин речникът служи като полезен синопсис на терминологичната лексика в цялата изследвана до този момент текстова традиция
на ЙоЕБ в славянските литератури, внасяйки диахронен ракурс в нейното
описание. Привеждат се само лексикалните варианти (т.нар. текстологически
дублети) в основната им граматическа форма. Като индикации на отделните
ръкописи се използват означенията, възприети в критическия апарат на изданието на Л. Садник. Разночетене към една от две и повече словоупотреби с
обща сигнатура се отбелязва с арабска цифра в горния десен ъгъл на сигнатурата (73а1, 73а2, 73а3):
¹постась (43), u(po¿stasij (19б] II ипостась, III съставъ, V съставъ упостась, 40б, 46а] III съставъ, V съставъ упостась, 51а] III, V составъ, глоса в III
ипостась, 53а] I, II, IV съставъ упостась, III съставъ, 54б] III съставъ, V съставъ упостась, 62аб, 64б, 68б1] V съставъ упостась, 68б2] III съставъ, 71а,
73а1] V съставъ упостась, III составъ.....
Ако разночетенето се отнася до цялата писмена традиция, вместо да се
изброяват означенията на отделните ръкописи, за краткост се изписва rel.:
небесьскъ (5), ou)ra/nioj (100а] rel. небесьнĄč, 127б] rel. небесьнĄč), e)n ou)
ran%= (129а] I-V небесьнĄč).
Ако някой термин има постоянно гръцко съответствие в издадения текст,
а в текстовата традиция са установени единични случаи на терминологична вариативност, речникът илюстрира това с отделна посочка на съответната
сигнатура след ремарката passim:
грýхъ (32), a(marti/a (passim, 243б] III съгрýшени¬; 317б] III съгрýшени¬).
При някои адреси се отбелязват интересни коментари на издателя към
съответната терминологична употреба:
вещьствьнъ (2), fusiko/j (54а] V есѓтвенъ, което според Л. Садник е първоначалната версия – срв. ЙоЕШ79с знамения вещьствьнҐхъ (реконстр.
¬стьствьнҐхъ) вещии, u(liko/j (105а)
В края на индекса се посочват и словосъчетания, в които участва заглавната дума, съответстващи на една гръцка лексема:
творити (65), poie/w (47б, .... бbis, 68аter, 68б, .... 181бbis, 198аbis, 319бbis]
II-V сътворити), kti/zw (27б] I сътворити, 55б, ....), pra/ttw (140аter, 290а),
dhmiourge/w (90а] III сътворити), e)rga/zomai (24б, 248а), a)perga/zomai
(137а), e)mpoie/w (187б), e)pitele/omai (226а), e)kplhro/w (242б] V животворити) kataskeua/zw (314а] I створити)
сво¬ творити, oi)kei/omai (246а)
чуда творити, qaumatourge/w (295б).
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В отделни случаи гръцките съответствия не отговарят или дори явно противоречат на старобългарската дума. Тогава те се съпровождат със специална забележка (!) и поправка или коментар от съставителя. В подобни случаи
става дума било за неразбиране на оригинала от преводача, било за смесване
поради омонимия или паронимия на две гръцки, съответно славянски думи в
процеса на превода или преписването:
отъпустъ (1) в израза без отъпуста (sic!) вм. отъступъ, a)diasta/twj (83б).
Когато гръцките съответствия се отнасят към всички значения на старобългарската дума, те не се привеждат изрично в следващата концептуално-илюстративна част на речниковата статия. Когато обаче се отнасят към
едно определено значение на старобългарската дума, се дават на съответното място в концептуално-илюстративната част на речниковата статия след
знак „=“:
клѧтва (3), o)/rkoj (97бbis), kata/ra (263а)
1. юрид. Уверяване някого в истинността на нещо казано или извършено като обезпечаване срещу лъжесвидетелство, = o)/rkoj: клятвою
утвьрьждяемĄ завýтĄ 97б;
2. св��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
. ист���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
. Проклятие����������������������������������������������
�������������������������������������������������������
, лишаване������������������������������������
��������������������������������������������
от���������������������������������
�����������������������������������
благословение�������������������
��������������������������������
и�����������������
������������������
осъждане��������
����������������
на�����
�������
бед����
ствия, = kata/ra: родивъше ѧ отъ�����������������������������������
��������������������������������������
адама�����������������������������
����������������������������������
подобьни��������������������
����������������������������
б������������������
�������������������
Ą�����������������
хомъ�������������
къ����������
������������
нему�����
���������
при����
чащьше ся клятвý и тьли 263а.
Всяка терминологична единица в речника се дава с всички значения,
с които е засвидетелствана в паметника. �������������������������������
С������������������������������
цел��������������������������
�����������������������������
да�����������������������
�������������������������
се��������������������
����������������������
илюстрира����������
�������������������
семантич���������
ният развой на терминологизуваните думи на първо място под ремарка общоупотр. се привеждат обичайните им употреби (ако има такива и ако се
срещат в изследвания текст) и едва след това се отбелязват специалните.
Думите се обясняват по принципите на двуезичните и тълковните речници: с един еквивалент от съвременния български език или с два и повече
синонима, а където е необходимо и с кратко тълкувание на значението. На
второ място в качеството му на производно се привежда терминологичното
значение. Най-напред се указва терминологичната подсистема, към която
принадлежи терминът, а след това се дава, придружен с дефиниция, терминологичният еквивалент в съвременната богословска терминология на
български език с цел да се представи в диахрония развоят на описвания
лексикален пласт:
отьчьство (4), patro/thj (65б, 80а); patria/ (66а); patri/j (258а)
1. общоупотр. Родина, отечество: иждеконьнаго оѓчьства искуще 258а;
2. тринит. Отчество – ипостасно свойство на Първото Лице на Пресв.
Троица: не wтъ насъ ¬сть пренес¬но къ блѓжноому бѓж(с)тву отьчьства и
сѓновьства 65б.
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При многозначност в обиходната и специалната употреба на думата за
прегледност информацията се разделя в два самостоятелни блока – на общоупотребимите и на терминологичните значения. Различните семантични
нюанси в общата и специалната употреба на думите се отделят един от друг
със знак ||. Най-напред се поставя основното, прякото значение, а след това –
вторичните, преносните значения:
отъл©чити (13), xwri/zw (45а, 76б, 77б), a)palla/ttw (104б), diaire/w
(332с7), diakri/nw (92а), a)fiero/w (322бbis, 323а)
1. общоупотр. Отделям, отстранявам: §л¹ч· § женъ 332с7 || лишавам: все
вещьнĄ мĄсли §лyченĄ 104б;
2. култ.-рит. Отделям за сакрална употреба, посвещавам, = a)fiero/w: ни
суббота бѓу §лучена 322б; вьсего жития къ бѓу §лучающе 323а (аѓнгли,
бел. Т. И.).
При нужда се дават и граматични пояснения, когато граматичното значение на думата има отношение към терминологичното:
с¥нъ (124), ui(o/j (passim)

1. тринит./христол. ед. ч. Второто Лице на Пресв. Троица по отношение
на Бога Отца:~ бѓа живаго 240б;
2. сотириол. мн. ч. Така се наричат изкупените по заслугите на Божия
Син човеци, получили правото да бъдат чеда Божи и да наследят Небесното царство: сѓнҐ бѓжи нарекъша сѧ 292б.
Ако дадена дума реализира терминологично значение само в определено словосъчетание или словосъчетания, то се привежда след индикация на терминологичната подсистема, към която принадлежи, и бележка
„в израза“:
ка»оликии (1), грц. kaqoliko/j (313а] I ñáîðьíъ)

библ. В израза ка»оликия епистолия ‘съборно послание’
Освен съвременния терминологичен еквивалент и дефиницията в тълковно-концептуалната част, ако е необходимо, се привеждат и допълнителни сведения от различен характер: енциклопедични бележки, филологичес
ки отметки, разширено обяснение на концепта на съответното понятие. С
бележка се маркира към какво точно се отнасят:
архангелъ (2) грц. a)rxa/ggeloj1 (113б, 268а)
ангелол. Осмата от деветте ангелски степени: третья же (sc. утварь) же и
послýдьня начѧтъци, архангѓли и ангѓли 113б.
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Подобни коментари може да има към различните терминологични упот
реби на една дума. Тогава те се дават към всяко от значенията:
¬динос©щьнъ (6), o(moou/sioj (passim)
онтол. Единосъщен, имащ едно същество с някого:
1. тринит.
а) Определение на Второто Лице на Пресв. Троица по отношение на
Отца и Дух Свети2: единочадҐи сѓнъ и слово бжѓи¬ и бѓъ сҐ въ ядрýхъ бѓу
и оѓцу, иже единосущьнъ... оѓцю и стѓму¹му дѓхó...225б (срв. още 229а)
б) Определение на Св. Дух по отношение на Отца и Сина3: вэруемъ въ
единъ дѓхъ сѓтĄи ...иже съ оцѓмь и снѓмь покланяемъ и славимъ, якоже единосущьнъ и присно сĄ. 70а] V единъ сyщьнъ.
2. теол. Определение на Триединия Бог4: троица единосущьная 235а; сѓтго
бѓжьства пребжѓ(с)твьнии три упостаси, то тýмь wбьщьств¹ють ¬диносущьни бо и н¬творени суть 64б
Терминологичните словосъчетания, субстантивираните прилагателни,
адективираните причастия, адвербиализираните падежни форми и адвербиалните съчетания с особена терминологична употреба се дават на нов ред с
ремарка ♦ след примерите към съответното значение, с което са свързани. На
место се отбелязва и гръцкото им съответствие:
образъ (76), ei)kw/n (53а, 93б, ....300аbis); tro/poj (63а, б, 64а, 65бbis, ....);
tu/poj (240а, 246б, 254бbis, ....); sxh=ma (69а, 117а, 188б, 192а); xarakth/r
(53а, 62а, 233а, б); morfh/ (78а, 225б, 355б); a)nti/tupon (277а);
e)ktu/pwma (303б), xarakthristiko/n (73б); to/ sth/lh (297а); doxei=on
(132с13] I, V капъ)
подобьнĄи образъмь, su/mmorfoj 297б
онтол. 1. Образ – съвършено пълно и точно сходство между две същини, явления и пр.:
а) тринит.: сѓнъ же и образъ отьчи упостаси 62а;
б) антропол.: сътвори члѓка ... по сво¬му wбразу и подобьству 174а;
в) мистериол.: wбразъ съмьрти хѓвҐ ¬сть хрьщени¬ 240а
♦ прьвĄè образъ, prwto/tupon 300а
2. Модус, начин – свойство, присъщо само на някои състояния на същността, преходно състояние на субстанцията, = tro/poj: ~ сущьству 63а; ~
б¥тью 91а
3. Форма, външен вид: преобразують ся ... имьже хотѧть wбразъмь 117а,
срв. още 188б, 192а;
♦ безъ образа, a)sxhma/tistoj (91а, 94а] III бе(з)образно сирý(ч) безъ образа,
V безъwбразно, 177а). Вж. безъwбразьнъ
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4. култ.-рит. Изображение, икона: образъ ихъ (сѓтĄихъ, бел. Т. И.) въставимъ
277а
Илюстративни примери, както може да се види от приведените по-горе
образци, се дават към всяка речникова статия и към всяко значение. При цитирането се спазва правописът според изданието на Л. Садник. Привеждат
се един или няколко примера непосредствено или след бележка срв. още с
изброяване на местата в паметника, където думата е употребена в същото
значение и аналогичен контекст:
тýло (21), sw=ma (passim, 179а] V лýто; 229б] I дýло)
естеств./антропол. Тяло: мýсто бо есть комужьдо тýлеси того wбѧть¬ 147а,
срв. още 179а, 181б, 182а; се убо тýло тьлýющее и раздрýшяе сѧ, се въстанеть бестьлýния 343б.
При определяне на обема на примерите се изхожда от необходимостта
контекстът да бъде достатъчен, за да се изтълкува значението и функцията на
думата, влизаща в неговия състав. Където е възможно, примерите са съкратени, което е отбелязано с многоточие:
цýсарьство (1), грц. basilei/a (212б)
етич. прен метафор. Царство Божие (Христово, небесно) – висше благо,
състоящо се в съвършено и хармонично общение на духовните твари с
Бога, с целия свят и един с друг: бѓъ ... хощеть ... вьсýмь спѓсти ся и цѓр(с)тво
его получити 212б
За изясняване на смисъла в някои случаи цитатът се допълва с дума или
думи, които не са от цитираното изречение, а принадлежат към по-широкия
контекст. Те се поставят в кръгли скоби с изрично отбелязване на намесата на
съставителя:
óчени¬ (9), ma¿qhma (185а), ma¿qhsij (43б] I, III отълучение), lo¿goj (25а),
didaxh¿ (302б), didaskali¿a (25а), ta¿cij (132с31] I учинени¬), para¿dosij
(17б] rel. прýдани¬)
1. общоупотр. Учене, обучение: дѓшьнĄ (сласти, ск. Т. И.) суть ¬ликоже
¬диноя суть дѓша подобьнĄ къ себý еликоже w учениихъ и видýниихъ
185а
За да се получи представа за функционирането на думата в лексикалната
система на произведението, след тълковно-илюстративната част се посочват
синонимите и антонимите на съответната лексема, които се срещат в ЙоЕБ,
т.е. които принадлежат към неговия словен инвентар. По такъв начин ЙоЕБТермР приема и елементи на синонимен и антонимен речник. След знак ≡
се изреждат терминологичните дублети, след = – позиционните синоними,
а след ≠ – антонимите. Ако синонимът, съответно антонимът, се отнася до
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всички значения, се поставя в края на цялата тълковно-илюстративна част на
речниковата статия, а ако се отнася само до едно от значенията на думата, той
се привежда непосредствено след дефиницията и илюстративния пример в
края на съответната точка:
тьльнъ (4), fqarto/j (69а] II, V тьлýнъ, III,VIII тьлýньнъ, 128а, 145а, 354а]
III истлýньнъ)
онтол./космол. Тленен, който подлежи на тление – диференцилен признак на одушевените материални субстанции: все убо бĄтьемь тьльно есть
128а
≡ тьлýньнъ
= съмрьтьнъ
≠ бестьлýнъ, бес /ис/тьлýния, бес тьл, бестьли, нетьльнъ
В основна речникова статия се дава доминиращият синоним – този с найголяма честота и резистентност в текстовата традиция и историята на езика.
Терминологичните му дублети се отнасят към него с препратка:
алъчьба (2), nhstei/a (323а, 325a)
Вж. пощени¬: моси мŤ днии пакĄ четĄрьми другĄими десятĄ альчьбою
пребĄвъ 323а
пощени¬ (1), nhstei/a (325б)
Пост, въздържане от храна, питие, лоши мисли и зли дела с цел нравствено очистване и духовно възвисяване.......
= алкани¬, алчьба, въздрьжани¬
За да се добие представа за функционирането на терминологичните единици в лексикалната система на езика в синхронен план, е изготвен свод на
данните, които ни дават за всяка една от тях основните лексикографски трудове по старобългарски език5. Приведен е списък на всички консултирани
паметници от съвременния на разглежданото произведение период, в които
е засвидетелствана дадената лексикална единица, както и нейни дублети и
синоними освен регистрираните в изследвания текст. Целта на този синопсис
е да илюстрира присъствието, съответно отсъствието, на съответната лексикална единица в макросистемата на съвременния по отношение на ЙоЕБ старобългарски език според съхранените в писмените паметници свидетелства,
както и парадигматичните ѝ връзки с други думи на междутекстово равнище.
Ако думата не е регистрирана в лексикографската традиция или е отбелязана
единствено с пример от ЙоЕБ, това се означава с ∅.
беженьство (3), a)gami/a (332с11, 335а, 336а)
Безбрачие – 1. общоупотр. Невстъпване в брак поради естествени причини или по лично решение; 2. етич. Доброволно невстъпване в брак заради следване на Иисуса Христа и Неговите апостоли: беженьство...ангельско
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есть подрагъ 335a] III безбрачное бо чистое житие англьскаго жития образъ
есть.
≡ неженьство
= дýвьство, дýвичьство, чистота, чистость
≠ женьство
∅
Срв. безбрачи¬ в Изб1073г., безбрачени¬ Догм
Ако е регистрирана, се привеждат паметниците, в които е засвидетелствана – на първо място КСП, а след това преславските, запазени в късни
преписи, без да се означават точно местата на словоупотребите. Когато лексемата не е регистрирана в КСП и в Преславската традиция, но е засвидетелствана в късни паметници, които са вече извън обсега на вниманието ни, се
отбелязва само речникът, който регистрира думата:
ходатаи (1), mesi/thj(226б)
сотириол. Посредник, ходатай. С това наименование на Иисус Христос
се означава същността на Неговото трояко служение на Първосвещеник,
Пророк и Цар (Учител, Пастир, Съдия6): ходатаи бѓу и чловύкомъ бҐваеть
226б
Клоц Евх Супр ГрНазXIв. ПандАнтXIв. Догм
Срв. исходатаи в Супр; исходатаиникъ в Супр ГрНазXIв.; исходатаиствьнъ
в Догм
При наличието £ в преобладаващата част от консултираните паметници с
фреквентност над 100 единици се дава само означение често. Отделно на нов
ред след бележка срв. се привеждат незасвидетелствани в ЙоЕБ синонимни
термини, като се отбелязват паметниците, където са регистрирани. Особено
внимание е обърнато на съпоставката с дублиращия среднобългарски превод
на Догматиката от ХIV в.:
анъгелъ (35), a)/ggeloj ‘пратеник’ (passim)
ангелол. 1. Ангел – сътворено от Бога, по-висше от човека безплътнo
духовнo съществo: аньгелъ убо есть сущьство разумно, присношьствьно самовластьно бесплътьнъ богу служя, даръмь въ естьствý бесъмьртье приемъ
104б; 2. Последната от деветте ангелски степени: третья же (sc. утварь)
ѧже и послýдьня начатъци, архангели и ангели 113б
Срв. още вýстьникъ в Зогр Мар Супр
Така изготвеният комплекс лексикографски пособия представлява една
малка енциклопедия на Догматиката на Йоан Дамаскин, построена върху
подбора на главите от Йоан Екзарх и според старобългарския превод на Точното изложение на православната вяра. Той позволява наблюдения върху тер586

минологичния пласт лексика в старобългарския език както в синхрония – на
микроравнище (конкретния текст) и макроравнище (други съвременни текстове), така и в диахрония – по протежение на вековното писмено предание
на изследвания паметник и на съхранената традиция от Кирило-Методиевата
епоха през Преславския златен век и среднобългарския преводи от ХIV-тото
столетие до наши дни. Той е свидетелство за богатството на българския език
и културното му равнище през Средновековието.
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Терминът е новозаветен неологизъм, незасвидетелстван в класическия гръцки и
еврейския език.
Този термин бил официално утвърден на Първия вселенски събор в Никея през 325
г. в противовес на възникналите тринитарни ереси – ариани, аномеи (a)no/moioj,
неподобен), етерусиани (e)k e(te/raj ou)si/aj, от друга същност), които учели, че
Логосът има начало на Своето битие, защото не бил произлязъл от същността на
Отца, а бил създаден от нищо по волята на Отца като първо Божие творение.
Този термин съдържа официално приетия на Втория вселенски събор, проведен в
Константинопол през 381 г., църковен концепт относно въпроса за равнопоставеността на Св. Дух с другите две Лица на Пресв. Троица.
Същността Божия и отличителните ѝ свойства – неначинаемост на битието и Божеско достойнство – принадлежат еднакво и на трите ипостаси. Като обладаваща
цялата пълнота на Божествената същност и всички присъщи ней свойства, всяка
ипостас е Бог.
Всички думи са сравнени с речниците Микл, Срезн, СЯС и СС.
В качеството си на първосвещеник Иисус Христос се явява посредник между Бога
и човеците, Който се застъпва за всички в молитвите Си и принася Себе си в жертва като откуп за греховете на света. Като Пророк посредническата му функция се
състои във възвестяване на хората чрез благовестието на волята на Небесния Отец,
а като върховен Съдия – в изпълняване на Божиите определения за човечеството.
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ДРУГИ СЪКРАЩЕНИЯ ОТ РЕЧНИКОВАТА СТАТИЯ
ангелол. – ангелология
антропол. – антропология
библ. – библеистика
вж. – виж
грц. – гръцки
ед. ч. – единствено число
етич. – етика
космол. – космология
метафор. – метафора
мин. – минало

мн. ч. – множествено число
онтол. – онтология
прен. – преносно
сотириол. – сотириология
срв. – сравни
стб. – старобългарски
тв. п. – творителен падеж
теол. – теология
тринит. – тринитарно богословие
христол. – христология
юрид. – юридически
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